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Voordat u wordt uitgenodigd voor de komende bijeenkomst op 8 oktober 2020, 

is het goed om u eerst even mee terug te nemen naar onze bijeenkomst op 

10 september jl. in onze nieuwe locatie in het  Veteranen Ontmoetingscentrum 

Hart van Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA TILBURG. 

 

Bij deze bijeenkomst 

was een gering aantal 

leden aanwezig.  

 

Mogelijk had dat te 

maken voor de vrees 

voor een mogelijke 

coronabesmetting. 

 
 
 

 

 

 

U kunt zien dat de huiskamer van het  

VOC zeer groot is, waarin gemakkelijk 

afstand tot elkaar kan worden gehouden. 

Ook de entree e.d. zijn zeer ruim  

opgezet. Voor foto’s, klik hier.  

De aanwezigen kregen een rondleiding door het gebouw door dhr. Pim van der 

Velden. Over de historie van de nabijgelegen voetbalvelden en voetbalvereniging 

wist ons lid Peter de Vet ons veel te vertellen. Al met al was het een gezellige 

bijeenkomst.  

 

Onze bijeenkomst op 8 oktober a.s. om 14.00 uur vindt ook plaats in de 

huiskamer van het VOC Hart van Brabant. U wordt verzocht zich met uw evt. 

partner voor 1 oktober a.s. aan te melden bij uw secretaris mailadres:  

midden-brabant@wapenbroeders.nl.  Vanwege de 1,5 meter afstandsbeperkingen 

is het maximale aantal deelnemers gesteld op 25.  

 

 

 

Zoals vermeld in onze vorige 

Nieuwsbrief zal vanwege de coronacrisis 

onze herdenking van de bevrijding van 

Goirle dit jaar op een versoberde wijze 

plaatsvinden. 

 

De herdenking zal op 25 oktober 

2020 om 15.00 uur voor alleen 

genodigden worden gehouden.  

 

BIJEENKOMST 8 OKTOBER 2020 

AANGEPASTE HERDENKING GOIRLE op 25-10-2020 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://veteranenhartvanbrabant.nl/voc.html
https://veteranenhartvanbrabant.nl/voc.html
https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2158994&cid=C7F8ACA79A606CB6
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl


Voor de herdenking in besloten kring worden Wapenbroeders uitgenodigd, die in 

Bondstenue of in het Dagelijks Tenue van Defensie wensen deel te nemen aan de 

Erewacht met evt. partners. S.v.p. aanmelden bij uw secretaris:  

midden-brabant@wapenbroeders.nl voor 14 oktober 2020. 

 

Na afloop vindt er geen koffiedrinken plaats in het CC Jan van Besouw. 

 

 

 

Ons lid Cees Muskens is rijinstructeur en examinator op verschillende types 

voertuigen. Hij heeft zich bereid verklaard om ons bij te spijkeren op het gebied 

van de verkeerstheorie.  

 

Er is veel veranderd de laatste jaren. Het is zeker de moeite waard om van alle 

nieuwe ontwikkelingen kennis te nemen. Wij zijn daarom blij dat Cees dat voor 

ons op 12 november a.s. om 19.30 uur uit de doeken wil doen. Vanaf 

1 november a.s. kunt u zich hiervoor aanmelden. 

 

  

 

Op 16 december 1950 werd binnen het 

Veteranen Legioen Nederland de 

Afdeling Tilburg opgericht. Hierdoor zal 

op 16 december 2020 zal onze Afdeling 

Midden-Brabant de respectabele leeftijd 

van 70 jaar bereiken.  

 

Het bestuur wil deze mijlpaal niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan.  

Daarom willen wij op donderdag 

26 november 2020 een 

jubileumbijeenkomst voor onze leden met partners en voor enkele genodigden 

organiseren in het Echos Home ‘de Vrijheid’, Eindhovensedijk 33, 5688 GN 

Oirschot (tegenover de Legerplaats). Aanvang 15:00 uur, ca. 17.30 uur diner. 

Ter afsluiting een bijzondere attentie. Maximaal aantal deelnemers: 30.  

 

Vraag aan de leden en de donateurs:  

- Gelet op alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, vindt u het  

   verantwoord om de viering van dit jubileum door te laten gaan? 

- Neemt u met uw evt. partner deel aan dit jubileum?  

 

Graag ontvangt de secretaris Hans Kroes uiterlijk 8 oktober a.s. uw antwoord 

via midden-brabant@wapenbroeders.nl . 

 

 

 

De agenda 2020 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze website. 

 

 

 
Voorzitter /    J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris:  Email: schrijver30@outlook.com   
Secretaris /   H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876; 
Nuldelijnsondersteuner: Email: midden-brabant@wapenbroeders.nl  
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP  Goirle; T: 06-25190526;
   E-mail: ad.van.belkom@home.nl    
 

  

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA 

-------------------- 
U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via 

SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.     
 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

HERHALING VERKEERSTHEORIE OP 12-11-2020 

JUBILEUM 70-JARIG BESTAAN AFDELING MIDDEN-BRABANT  

mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:ad.van.belkom@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf


 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand. 

 

Locatie: Veteranen Ontmoetingscentrum Hart van Brabant 

  Matterhornstraat 1, 5022 PA TILBURG 

 
 

zo 04 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

Aanmelding gesloten. 

do 08 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

locatie: VOC Hart van Brabant 

Aanmelden: midden-brabant@wapenbroeders.nl  

zo 25 okt 15.00 uur Aangepaste herdenking van de bevrijding van Goirle, 

begraafplaats Sint-Jan 

Aanmelden voor Erewacht: midden-

brabant@wapenbroeders.nl 

za 31 okt 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

do 12 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

locatie: VOC Hart van Brabant 

Onderwerp: Huidige verkeersregels 

Aanmelden: midden-brabant@wapenbroeders.nl 

di 17 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

do 26 nov 15.00 Viering 70-jarig jubileum Afdeling Midden-Brabant in 

Echos de Vrijheid in Oirschot met omstreeks 17:30 uur een 

diner.  

Aanmelden: midden-brabant@wapenbroeders.nl 

do 10 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

locatie: VOC Hart van Brabant 

Aanmelden: midden-brabant@wapenbroeders.nl 

wo 16 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland (onder voorbehoud) 
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